
Sustentabilidade e cidadania são temas recorrentes na 
comunicação de diversas empresas. Apesar de o termo 
"socialmente responsável" estar em voga, não empre
gar de forma coerente o posicionamento social de de
terminada marca pode comprometer sua credibilidade. 
Com o objetivo de ajudar pequenas e médias compa
nhias a atuarem com estratégias práticas e coerentes 
sobre o assunto, o jornalista João Faria criou, há quatro 
meses, a Agência Cidadã. 

Faria iniciou sua carreira na TV Manchete como pro
dutor do programa "Frente a Frente". Continuou na 
emissora depois que ela se tornou RedeTV!, atuando na 
redação do "TV Economia". Também foi repórter do Gru
po RBS, em São Paulo. Atualmente, além de dirigir sua 
agência, o profissional apresenta o "Comercial & Cia" 
que era transmitido pela Rádio Band News FM e em bre
ve terá nova emissora. Faria assina uma coluna sobre 
propaganda no jornal Metro onde leva para os leitores 
informações do mundo da propaganda. 

Além da consolidada carreira no jornalismo, Faria atua 
há 12 anos no mercado publicitário. Trabalhou na DM9 e 
na DPZ, nas duas era responsável pela área de relações 
públicas. Há um ano e meio, desenvolve o projeto de sua 
agência que tem como objetivo oferecer às pequenas e 
às médias empresas campanhas com alto nível de pro
fissionalismo, custo acessível e atenção que elas não cos
tumam receber das grandes agências. 

Outro foco de seu novo projeto é atender segmentos 
que não costumam ter a cultura da propaganda: associa
ções, entidades sem fins lucrativos e federações.Também 
pretende atuar em áreas como cultura, educação, saúde 
e cidadania. Ao CdM, Faria fala sobre o atual comodismo 
do mercado publicitário e os desafios que encontra ao 
atender um segmento específico que, segundo ele, vive 
no "ostracismo da publicidade". 
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CADERNO DE MÍDIA - Como é aliar 
jornalismo e publicidade? 
J o ã o F a r i a - Assim que cheguei à 
DM9, vi que o universo da publicidade 
era outro e a relação entre redações 
e agências, muito complicada. Aliás, 
continua sendo. Um problema que 
já deveria ter sido resolvido. Hoje em 
dia você tem a área comercial muito 
próxima da redação, mas ainda conti
nua sendo um assunto polêmico. Essa 
parceria entre as duas áreas pode 
resultar em bons projetos: cadernos 
especiais, ações de relacionamento 
e estratégias que são fundamentais 
para o negócio independente do meio. 
Essa proximidade não é aética, pelo 
contrário, se você tem uma relação 
sinérgica, isso não significa que exis
tirão interferências em suas matérias, 
depende somente de maturidade. 

Como é falar de publicidade em um 
j o r n a l diário? 
É um desafio e um exercício de escre
ver em uma linguagem acessível. Mas 
o brasileiro gosta muito de propaganda. 
Eu costumo sempre comparar àquela 
velha frase do futebol de que o Brasil 
tem vários técnicos. Com a propaganda 
é a mesma coisa, as pessoas opinam, 
criticam, falam se a peça é boa ou ruim. 
Eu acho que o brasileiro sabe trabalhar 
a criatividade e é isso que tento passar 
nas colunas, mas infelizmente não vi
vemos um bom momento criativo. 

O que é n ã o viver um b o m m o m e n 
to criativo? 
Falo do modelo que tem sido praticado 
atualmente. Com exceção de duas ou 
três agências que mantêm um motor 
criativo - a Almap e a FNazca -, não 
existem agências que praticam uma 
publicidade não engessada. Essas duas 
que eu citei têm um modelo que pro
porciona a criatividade. É como ter um 
atacante ótimo e uma boa defesa. É 
como ter um time montado. Natural
mente os anunciantes sabem que virão 
coisas ousadas e originais dessas agên
cias. Mas o que vemos na média são 
grandes empresas preocupadas com 

sua saúde financeira e com isso aca
bam perdendo o foco da criatividade. 

Isso tem a ver com uma mudança na 
geração de publicitários? 
Essa é uma geração mais acomoda
da e tem de enfrentar um mundo de 
negócios cada vez mais selvagem e 
complicado. Às vezes acaba saindo 
caro brigar por uma ideia e tentar 
convencer o cliente. É muito mais fá
cil ir lá e fazer somente o que o anun
ciante pediu. Como sou uma agência 
pequena, não tenho motivos de estar 
preso em nenhuma retórica de mer
cado. Tento apostar no caminho da 
ousadia e da originalidade. Acho que 
é isso que falta ser perseguido pelo 
mercado atualmente. 

A Agência Cidadã se propõe a que
brar esse comodismo? 
Nossa proposta é de um modelo que 
atenda um nicho de empresas e insti
tuições que estão no ostracismo da 
publicidade. O que acontece hoje 
quando pequenas empresas chegam 
até as grandes agências? A primeira 
pergunta que elas ouvem é: Qual é 
sua verba de marketing? É como che
gar a um restaurante e, antes de você 
se sentar, o maitre perguntar quanto 
você tem para pagar. Isso é um erro. 
Eu entendo o lado das agências que 
precisam dar conta de grandes anun
ciantes. Mas aqueles clientes meno
res e com uma verba menor sempre 
acabam indo para o fim da fila. Isso é 
igual em qualquer negócio, não só na 
publicidade. Por isso, essas empresas 
acabam ficando no ostracismo, e é aí 
que entra nosso modelo. 

Como funcionará esse modelo? 

Uma agência vive de talentos e pes
soas e ponto, com exceção de compra 
e pesquisa. Mas a base de tudo isso é 
talento. Tem talento na pesquisa, na 
criação, na mídia e no atendimento. 
Uma agência não precisa de maquiná-
rio, estoque. O modelo em que acredi
to faz a diferença porque permite que 
eu pegue profissionais das mais dife
rentes áreas. Especialistas em seus 
respectivos segmentos que podem 
atuar em um job ou em um free. Tudo 
isso envolve um custo-benefício van
tajoso. É bom para mim, para o criati
vo e bom para o planejador e para o 
profissional de mídia. 

Mas esse modelo pode mudar? Você 
cogita uma estrutura fixa? 
Se eu tivesse uma agência nos mo
delos tradicionais, com escritório, fa
cilmente passaria a ser mais um. Eu 
tenho escritório, tenho uma estrutura 
e pessoas que trabalham para mim, 
mas ela não precisa ser como as ou
tras. O que demanda essa estrutura 
fixa é mais operacional do que criati
vo. Na parte de criação, eu posso con
tar com vários profissionais parceiros. 
Meus clientes não vêm até a mim. Se 
eu tiver um escritório na av. Berrini 
com três andares e ar condicionado, 
ele não vai até lá. E, além disso, vou ter 
um baita custo fixo. De que adianta se 
não é esse o perfil do meu cliente? 

De que maneira você vai viabilizar 
isso? 
Abro mão de uma série de custos e 
posso fazer uma entrega no mesmo 
nível que uma agência grande faz. 
Também tenho a possibilidade de pe
gar os melhores profissionais do mer
cado, entregando um material de 
qualidade sem ter que exigir do cli
ente valores gigantescos. 

Qual é esse conceito de cidadania que 
está no nome da agência? 
Nosso projeto levou tempo para ser 
elaborado, já que o conceito de cidada
nia é muito mais amplo. Muita gente 
pergunta se nossa agência trabalha 
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com sustentabilidade. Eu digo que vai 
além. Cidadania é compromisso, e toda 
marca tem que ter isso embutido. É a 
relação entre a marca e seus consumi
dores dentro de um ponto de vista. É 
claro que existe a relação comercial, 
mas, além disso, as marcas oferecem 
muito mais. Tenho uma marca que 
vende calçados com uma estética le
gal, mas também oferece saúde, bem-
-estar e conforto. Com seus produtos, 
na prática, ela exerce cidadania. 

Você se propõe a trabalhar esse 
lado cidadão das marcas? 
Toda marca se souber explorar positi
vamente esse lado vai conseguir infor
mar isso ao seu consumidor de forma 
muito positiva. Porque a maior parte 
das empresas presta serviços que vão 
além da venda de produtos. Esses pro
dutos precisam de engajamento. Bus
car o consumidor para que ele viva 
uma experiência com ela. De que ma
neira sua marca pode fazer com que 
esse consumidor tenha uma relação 
mais próxima? Eu tenho certeza de 
que isso é cidadania. Quando você em
presta mais atributos do que somente 
a venda, está exercendo cidadania. 

Qual a percepção que essas marcas 
estão tendo da agência? 
A primeira coisa que eles percebem 
em m i m é o fato de ter uma entrega 
de peças de alto nível por um custo 
acessível. Olham para minha expe
riência de 12 anos de mercado e o re
lacionamento com criativos, planeja
dores e profissionais de mídia. Primei
ro explico para eles o custo-benefício. 
Em um segundo contato, consigo de
senvolver o tema cidadania. 

E qual a percepção que elas têm da 
propaganda em si? 
Todos eles, sem exceção, passaram por 
uma péssima experiência com agên
cias. Infelizmente a rejeição é muito 
grande. Tem também uma questão cul
tural. Muitas vezes uma empresa fami

liar em que o pai acha que é bobagem 
investir em propaganda. Também exis
tem alguns estereótipos, antigamente 
só fazia propaganda quem tinha muito 
dinheiro. Geralmente montadoras, em
presa de alimentos e bancos, em fun
ção do alto custo. Outras empresas não 
tinham acesso. Hoje isso mudou. Já é 
possível mostrar para essas empresas 
que é possível fazer coisas bacanas de 
acordo com o orçamento que elas pos
suem. Mas é necessário quebrar um 
pouco desse medo que ficou. 

Como você vai concentrar os esfor
ços da agência no ambiente digital? 
Existe uma alta demanda de empre
sas médias e pequenas pelo ambien
te digital, inclusive pelo fato de esse 
tipo de publicidade ser barato. Mas é 
importante mostrar para essas mar
cas que não é o custo da mídia que 
está em jogo, mas a credibilidade e a 
qualidade do tipo de campanha que 
será feito. Além disso, tem outra ques
tão, os valores não estão tão distantes 
como muitos imaginam, é possível 
que as marcas consigam anunciar 
em um horário de rádio, por exemplo, 
com a verba de que dispõe. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 282, p. 2-4, set. 2012.
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